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  عزیزخانی کارشناس ارشد علوم بهداشتی در تغذیه نوروز علی مجري پروژه  :
  دکترکامل شادپور: ناظر طرح 

  دکترعلیرضا خونساري  پیام گزار سالمت :
  سپیده مهدیخانی -حمیده جانزاده -مرضیه اقازمانی -فاطمه قاسمی -شهروز مژدهی -عطیه رزازي -سیده فاطمه میريهمکاران اصلی پروژه: 

  خالصه پروژه

ی از ابعاد اساسی زندگی،سالمت ورفاه جامعه است .مدیریت تغذیه به معنی رعایت یک سري اصول علمی در تغذیه افراد خانوار که شامل غذا وتغذیه یک
. مردم باید ازچهار گروه اصلی ماده غذایی اصلی استفاده کنند.(گروه گوشت ها،گروه ،پخت و مصرف مواد غذایی می باشد نگهداري مراحل خرید،
آموزش تغذیه یکی از راه هاي اصالح شیوه تغذیه مردم و کاهش بیماري هاي مرتبط با تغذیه می وه میوه و سبزیجات و گروه نان و غالت.لبنیات،گر

  .  در این پروژه مهمترین نکاتی که در مدیریت تغذیه خانوار در چهار مرحله خرید،نگهداري،پخت و مصرف باید رعایت کرد آمده استباشد. 

  یج بدست آمده در رابطه با مدیریت تغذیه خانوار در جدول زیر خالصه شده استمهمترین نتا

 صفحه 22کتابچه  مصور ورنگی مدیریت تغذیه خانوار در  - 1

 دقیقه اي مدیریت تغذیه خانوار  32فیلم  - 2

د قیقه اي مدیریت تغذیه  32صفحه اي وفیلم   22در زیر به تعدادي از جمالت استخراجی از مطالعه که مبناي تهیه دفترچه  مصور رنگی 
 قرار گرفت. اشاره می شود.4خانوار 

  قیمت باالي غذا به معناي ارزش غذایی باالتر نیست. 
 با توجه به نیاز هاي تغذیه گروه هاي سنی در خانواده خرید نمایید.

  مواد مغذي موجود در میوه هاي درشت، بیشتر از مواد مغذي میوه هاي کوچک تر نیست.
  تخم مرغ شکسته یا ترك خورده خودداري کنید..از خرید 

  .در صورت مشاهده آسیب الك داخل قوطی کنسرو پس از باز کردن درب از مصرف آن خودداري کنید 

  
بررسی هاي فبلی و این بررسی نشان داد الگوي تغذیه مردم استان اشکال دارد مردم چها ر گروه ماده غذایی را نمی شناسند و به همین خاظ 

عنصر و ویتامین هاي مورد نیاز خود نیستند و دچار کمبود ریز مغذي می باشند یررسی هاي انجام شده قبلی وجود کمبود  21ادر به تامین ق
،ویتامین د را به اثبات رسانده است یکی مشکالت حاد جمعیت مصرف 2،ویتامین ب1ریز مغذي هایی چون آهن،روي،کلسیم،ویتامین ب

ي هستند ولی فاقد مواد معدنی و ویتامین هاي مورد نیاز می باشد این موجب سیري کاذب ماده غذایی داراي انرژ ن دوشکر وروغن است ای
درصد جمعیت قادر به  20ذر فرد می شود به این معنی که فرد به ظاهر سیر است ولی دچار کمبود ریزمغذي ها می باشدوممکن است حدود 

ی از جمعیت از خرید اقالم غذایی مشکل ندارن و مشکل اصلی نداشتن سواد تغذیه اي ودر خرید مواد غذایی نباشند لیکن بخش بزرگ
به صورت ساده در بین جمعیت بیان  وبه نظر می رسد مفاهیم تغذیه اي باید بعضی موارد عدم گزایش به اجراي سواد تغذیه اي خود می باشد

 شود

    بسته آموزشی مدیریت  تغذیه خانوار (خرید، نگهداري، پخت و مصرف) تدوین و اجراي عنوان پروژه:
 


